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Vi tittar på världsreligionerna - Kristendomen

Vi tittar på världsreligionerna - Kristendomen
Kristendomen är världens största religion med över två 
miljarder troende världen över. Den baseras på Jesus av 
Nasaret, Guds son, som av sina anhängare ses som den 
utlovade Messias, eller Kristus.

Tro
För över 2000 år sedan föddes Jesus i det romersk-ockuperade 
Palestina och grundade kristendomen.

Enligt de bibliska evangelierna kom en änglaskara till en grupp herdar 
med en profetia om att en frälsare skulle födas i ett stall i Davids stad 
Betlehem.  Jungfru Maria var Jesus mor och Jesus var guds son, den 
hebreiska bibelns Messias.

Kort efter Jesu födsel flyttade Jesu familj till Nasaret där Jesus blev 
döpt av Johannes döparen.  Efter dopet började Jesus sprida guds 
ord. I en judisk synagoga i Nasaret påstod han sig vara Messias 
som alla hade väntat på. Det retade judarna som inte alls trodde 
honom. Jesus lämnade Nasaret och färdades vidare österut till 
Gennesaretsjön där han fortsatte sin predikan. 

De judiska styrande som såg Jesus som ett hot dömde honom till 
döden på korset för att ha påstått sig vara Guds son. Några dagar 
efter Jesu död försvann hans kropp ur graven. De kristna tror att Jesus 
återuppstod och vandrade på jorden i 40 dagar innan han steg upp till 
himlen. Det kallas för återuppståndelsen, och till minne av detta firas 
den kristna påsken. Efter Kristi återuppståndelse började lärjungarna 
kallas för apostlar och sprida evangelierna bortom Judéen. Enligt 
treenigheten finns det en Gud men han är tre personer: Fadern, 
Sonen och den helige Ande.

De romerska kejsarna inledde en systematisk kampanj mot de kristna 
som pågick tills kejsaren Konstantin satte stopp 313 e.Kr. 

Trots förtrycket av tidiga kristna spreds kristendomen både inom och 
utanför det romerska riket och är i dag världens största religion.

Katolska kyrkan
Påven är kyrkans överhuvud. Hans säte är Petruskyrkan i Vatikan-
staten. Katoliker ber även till helgon.

Ortodoxa kyrkan
Ortodoxa kyrkan är den näst största trosinriktningen. Ikoner, 
målningar av Kristus, eller av händelser i kristendomens historia, är 
viktiga i den ortodoxa tron.

Ur kursplanen för religionskunskap:

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället 
och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli upp-
märksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, 
och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.”
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Protestantiska kyrkan
Munken Martin Luther spikade upp sina nittiofem teser 
mot den katolska kyrkans lära, vilket gav upphov till den 
protestantiska grenen inom kristendomen.

Symboler,  riter och heliga skrifter
Korset representerar Jesu offergärning att rädda 
människorna från deras synder.

För de flesta kristna symboliserar dopet i vatten en 
troendes bekännelse av den kristna tron. Spädbarns-
dop utövas inom många trosinriktningar. Ceremonin 
innefattar ofta att man ger barnet ett namn. Vid 
konfirmationen bekräftar man sin tro när man är 
gammal nog.

Bibeln är indelad i två delar, Gamla Testamentet 
och Nya Testamentet. De fyra första böckerna i Nya 
Testamentet kallas evangelierna. De berättar om Jesu 
liv och lära. Enligt Matteusevangeliet sa Jesus under 
bergspredikan att Gud älskar alla människor, så vi bör 
älska varandra. Jesus sade också: ”Det ni vill att andra 
ska göra för er, det ska ni också göra för dem.”

Diskussionsfrågor
1. Vad fyller dopet för funktion? Kan spädbarn 

bekänna sin tro?
2. Varför valde kristna i Rom att dö som martyrer 

hellre än att förneka sin tro?
3. Vad skiljer den ortodoxa kyrkan från den katolska?
4. Vad skiljer den protestantiska skolan från den 

katolska?
5. Hur kunde det ha sett ut om Judarna i Nasaret 

hade trott att Jesus var Messias?
6. Fundera och diskutera varför Jesus ibland kallas 

Jesus och ibland Kristus.
7. Vilka likheter och skillnader mellan olika religioner 

kan du komma på?
8. För att komma närmare sin gud finns det olika sätt 

som människor världen över använder. Kan du ge 
några exempel?

9. Vilka skäl kan det finnas för människor att tro? Ge 
gärna några olika exempel. 

10. Dela in er i par: Nämn 3-4 saker som du och din 
kompis kommer ihåg från filmen. Varför tror ni att 
ni minns just dessa? Diskutera! 

Här kan du hämta mer information
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/
kristendomen - So-rummet om kristendomen
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/ - 
BBC om kristendom
http://www.svenskakyrkan.se/ - Svenska kyrkan
http://www.katolskakyrkan.se/ - Stockholms Katolska 
Stift
http://www.vatican.va/ - Vatikanens officiella hemsida
http://www.dn.se/kultur-noje/spraket/jesu-liv-och-
jesus-sandaler/ - om Jesus i svenska språket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion - om religion
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsreligion – 
om världsreligioner
http://www.religion.nu/ - en pedagogisk guide till olika 
religioner
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion - SO-
rummet om religionskunskap
www.google.se - användbar sökmotor
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Sweden&setla
nguage=Swedish - Factlab
www.wikipedia.se – bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
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